NOTÍCIAS

SHELL
Fevereiro a maio de 2012 • número 384

Corrida eficiente

Brasileiros marcam presença na etapa
americana da Shell Eco-Marathon
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Glossário: A expressão upstream abrange
as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural
liquefeito e monetização de gás. Já
downstream se refere às áreas envolvidas
com transporte, distribuição e comercialização de produtos à base de petróleo para
uso industrial e de transporte. O termo
offshore refere-se, por sua vez, às atividades desenvolvidas em ambiente marítimo.
Os artigos assinados e os conceitos emitidos
por terceiros não expressam, necessariamente, a opinião da Shell Brasil Ltda. As companhias Shell têm diferentes identidades, mas
nesta publicação as expressões genéricas
“Shell”, “Grupo Shell” e “Grupo de Companhias Royal Dutch/Shell” são utilizadas, às
vezes, por conveniência, no contexto em que
se faz referência em geral às companhias do
Grupo Royal Dutch/Shell. Essas expressões
são também usadas quando não tem sentido
identificar uma companhia em particular ou
um grupo de companhias.

Editorial
Os primeiros meses de 2012 revelam um ano promissor para a
Shell. A preocupação em aliar desenvolvimento econômico ao
respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas faz com que a
empresa avance naturalmente, conquistando mais consumidores e consolidando sua posição no mercado.
Consciente do seu papel na construção de um futuro sustentável,
a Shell busca na inovação tecnológica as respostas para superar
os desafios impostos pelo novo contexto climático global. Entre
as preocupações está o setor de transporte, responsável por
25% das emissões de gases de efeito estufa.
Tema da matéria de capa desta revista, a edição americana da
Shell Eco-Marathon, promovida entre os dias 29 de março e 1º de
abril em Houston, nos EUA, teve a participação de quatro equipes
brasileiras. Entre estudantes de todo o continente, uma meta:
buscar soluções inovadoras para o uso eficiente da energia.
Outra iniciativa nesse sentido, o campeonato de projetos
automobilísticos DRIVEN, tem como objetivo estimular ideias
para que seja possível ir cada vez mais longe com menos
recursos, tornando a mobilidade mais eficiente e econômica.
Além do apoio à pesquisa e do estímulo à inventividade, a
Shell também avança na área de responsabilidade social
corporativa. Através do Programa Saber Dividir, por exemplo,
49 funcionários participarão da edição 2012 do Earthwatch
Fellowship Program, que promove experiências internacionais
nas áreas de meio ambiente e de sustentabilidade e incentiva o
voluntariado na empresa.
Em outra reportagem, o espírito inovador da Shell é destacado
pelo prêmio “Excellence in Project Integration”, concedido
pelo sucesso do projeto Parque das Conchas, na Bacia de
Campos. A cerimônia foi realizada durante a Conferência
Internacional de Petróleo e Tecnologia (IPTC, em inglês), em
Bancoc, na Tailândia.
O reconhecimento da excelência do trabalho é consequência
natural para uma empresa que faz da sustentabilidade parte
do planejamento diário e que tem a responsabilidade social
como uma constante em suas atividades.
Boa leitura!
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Jogo
Rápido

BELO MONTE PREMIUM • INICIATIVA JOVEM: O SONHO reCOMEÇA
PASSAGEIRO DO FUTURO

Belo Monte
Premium

Futura maior usina hidrelétrica
brasileira e terceira do mundo, Belo Monte, no Pará, terá
a participação da Shell em
sua construção.
De acordo com contrato recentemente assinado, a empresa vai fornecer, ao longo
de 70 meses, 10,5 milhões
de litros dos produtos Rimula
R3X, Spirax S4 CX 10, Spirax
S4 CX 30, Spirax S4 CX 50,
Spirax AX 90 e Tellus S2 M68.
A parceria é uma vitória comercial e uma oportunidade
para alavancar as vendas de
produtos premium.
A Usina de Belo Monte está
sendo construída no Rio Xingu,
próximo à cidade de Altamira,
no Oeste do Pará. A expectativa é de que em 2015 comece a funcionar, gerando cerca
de 4.500 MW, em média, por
ano, o que corresponde a 10%
do consumo nacional.

Equipamentos envolvidos nas obras
da hidrelétrica chegam ao município
de Vitória do Xingu, no Pará
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Iniciativa Jovem:
o sonho recomeça
A edição 2012 do projeto Shell
Iniciativa Jovem já está pronta
para ser iniciada. Os 60 jovens
classificados foram apresentados no dia 3 de maio à equipe
de facilitadores (professores que
abordam desde temáticas como
gestão estratégica e de negócios até sustentabilidade) e aos
representantes da empresa.

Alunos da rede pública participam do projeto Passageiro do Futuro, que capacita jovens
para o mercado de trabalho

Passageiro do
Futuro 2012
A Shell Brasil está patrocinando mais uma edição do projeto
cultural Passageiro do Futuro.
A parceria com as Secretarias
Estadual e Municipal de
Educação do Rio de Janeiro
capacita jovens, entre 15 e 21
anos, para inserção no mercado
de produção cultural.
Em 2012, a iniciativa será realizada nas comunidades pacificadas da Ladeira dos Tabajaras
e do Morro dos Cabritos, em
Copacabana, no Rio de Janeiro.
Os 80 inscritos, todos estudantes da rede pública de ensino,
iniciaram a capacitação em di-

ferentes áreas das artes cênicas
no dia 3 de abril.
São oferecidas oficinas de
sonorização, iluminação, maquiagem, figurino, cenografia,
expressão corporal e interpretação. Além disso, o projeto
promove visitas guiadas a espaços culturais e acompanhamento de serviço social.
Ao final da formação, os alunos
trabalham no desenvolvimento
e na produção de um espetáculo, que inclui a elaboração do
texto, a montagem cenográfica
e toda a produção da peça.

O processo de seleção foi rigoroso. Dos 980 inscritos, apenas 60 passaram pelas quatro
fases e farão parte do projeto
neste ano. “O objetivo foi refinar a busca pelo jovem empreendedor e diminuir a evasão”,
explica Leíse Duarte, gerente de
Investimentos Sociais.
O grupo reúne empreendedores de 20 a 34 anos divididos em dois polos no Rio de
Janeiro – Centro e Realengo – e
que assistirão à capacitação
duas vezes por semana. Ao final, os participantes recebem
um
diploma
de
certificação da Shell como “Jovem
Empreendedor Sustentável”.
O Shell Iniciativa Jovem tem como
meta investir na sensibilização do
jovem para o empreendedorismo
sustentável. Há 11 anos, o projeto
realiza capacitação, orientação
e palestras para transformar em
realidade uma ideia de empresa
com visão de sustentabilidade e
responsabilidade social.
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cultura

O teatro está finalmente, no
Brasil, começando a cumprir
o seu destino, que é refletir o
mundo no qual ele é escrito”,
Barbara Heliodora
A atriz Fernanda Montenegro entrega homenagem à critica Barbara Heliodora

Noite de

aplausos

Em perfeita sincronia com o público presente, o júri elegeu os vencedores da 24ª edição do Prêmio Shell de
Teatro em cerimônias que reuniram grandes nomes da
classe artística no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Na premiação de 2012, as homenagens especiais foram dedicadas não às estrelas dos palcos, mas àquelas
que contribuem com suas análises minuciosas e essenciais para o aprimoramento da arte teatral. As críticas
Barbara Heliodora e Mariângela Alves de Lima foram
homenageadas pelas suas longas carreiras dedicadas à
dramaturgia nacional.
Figura marcante nas plateias cariocas, Barbara Heliodora
subiu ao palco para receber das mãos de Fernanda
Montenegro a Homenagem Especial pelos seus 54 anos de
trabalho como crítica, estudiosa e amante do teatro. Em seu
discurso, Fernanda ressaltou a importância da iniciativa da
Shell e do trabalho realizado por Barbara: “O reconhecimento que o Prêmio Shell lhe atribui esta noite é mais do que
justo, porque os palcos têm sido a sua vida”.
Emocionada, Barbara Heliodora falou sobre as mudanças que o teatro sofreu nos últimos tempos e concluiu:
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“O teatro está finalmente, no Brasil, começando a cumprir
o seu destino, que é refletir o mundo no qual ele é escrito”.
Em São Paulo, Mariângela Alves de Lima foi aplaudida pelos seus 40 anos como ensaísta e pesquisadora do teatro
brasileiro. Além de agradecer a amigos e familiares, realçou a importância da crítica, já que seus profissionais são
”testemunhas do teatro, representantes do público".
Nas premiações do Rio e de São Paulo, nomes
ainda pouco conhecidos receberam os troféus
de Melhor Ator e Melhor Atriz: Charles Fricks por
O filho Eterno e Dani Barros por Estamira – beira
do mundo foram os vencedores da edição carioca.
Na cerimônia paulista, Rodrigo Bolzan por Oxigênio
e Roberta Estrela D’Alva por Orfeu mestiço – uma
hip-hópera brasileira foram ovacionados ao ter
seus nomes lidos pelo apresentador Luciano Chirolli
como vencedores.
Ao longo desses 24 anos de Prêmio Shell, mais de
400 artistas – de diretores a iluminadores, de atrizes
a cenógrafos – foram homenageados por tornar “realidade a magia do palco”, como disse o presidente da Shell, André Araujo, no discurso de abertura
do evento.
Outro destaque foi a peça O jardim. Com três indicações, o espetáculo paulista venceu as categorias
Melhor Cenário, com Marisa Bentivegna, e Melhor
Autor com Leonardo Moreira, que teve seu talento reconhecido pelo segundo ano consecutivo.

ideias

O futuro
é agora
Shell organiza o DRIVEN, competição de projetos inovadores
para enfrentar o desafio global da mudança do clima
Competição sustentável

Na terra da bicicleta

Realizado em parceria com a
Local Motors, o torneio de ideias
aconteceu em cinco metrópoles
mundiais: Amsterdã, na Holanda;
Bangalore, na Índia; Basra, no
Iraque; Houston, nos Estados
Unidos; e São Paulo, no Brasil.

Em Amsterdã, o carro Extensor, projetado pelo americano Marc Senger, foi o
vencedor. O designer destacou, em seu
projeto, a preocupação em aliar o modo
de vida da cidade às novas tecnologias.
“O veículo, que é uma convergência
entre a bicicleta e a scooter, foi elaborado para ser barato e, utilizando a energia solar, também sustentável”, afirmou.

Na etapa paulista, o português
Paulo Encarnação levou em conta as necessidades específicas
da maior cidade da América do
Sul. De acordo com o vencedor,
o projeto LM Urban Pod apresenta “um carro produzido com
material biodegradável para
quem quer se mover no futuro
com estilo e segurança”.

Para as congestionadas cidades da
Índia, o carro Little Fish, de Marcello
Bertoldi, foi o escolhido pelos jurados.
Na descrição do projeto, Bertoldi explica que adicionou vantagens aos modelos já utilizados em Bangalore:
“É pequeno, fácil de estacionar e sustentável por utilizar energia solar”.

Com a competição,
a Shell reafirmou
seu compromisso
com valorizar ideias,
de qualquer país
ou continente, que
promovam debates
sobre sustentabilidade
e mobilidade
inteligente no setor
automobilístico
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ideias
O projeto LM Urban Pod,
vencedor da competição
DRIVEN. O carro foi
idealizado para a cidade
de São Paulo

Fundada no ano 636, a cidade de
Basra viu a ideia do texano David
Leetz sair vitoriosa. O projeto TUB –
Transport Urban Basra, uma espécie
de miniônibus, levou em consideração
a necessidade de transportar uma
quantidade maior de passageiros.

O projeto LM Urban
Pod apresenta um
carro produzido
com material
biodegradável para
quem quer se mover
no futuro com estilo
e segurança”,
Paulo Encarnação,
autor do projeto
da América do Sul

Em solo americano, o romeno
Stoianov Sebastian Mihai apostou na
tecnologia para que seu projeto
Houston Bvora se sagrasse campeão.
Feito de materiais leves e com uma
aerodinâmica eficiente, o carro é,
segundo o autor do projeto, “altamente moderno, pois incorpora a tecnologia dos computadores”.
Aprendizado
A Local Motors premiou com US$ 2 mil
os melhores projetos de cada cidade.
Um grupo de jurados da Shell, por
sua vez, elegeu o melhor da competição entre os cinco campeões regionais. O grande vencedor do DRIVEN,
o qual recebeu o prêmio de US$ 7 mil,
foi o carro idealizado por Paulo
Encarnação para atender às necessidades da capital paulistana.
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Progressão Geométrica
Os dados são da Organização das
Nações Unidas (ONU): em 2050, a
população mundial deverá alcançar
9,3 bilhões de pessoas. E alguns
fatores que contribuem para o rápido aumento populacional são a alta
taxa de natalidade em alguns países, a redução da mortalidade e a
maior expectativa de vida.
Segundo a ONU, atualmente 893
milhões de pessoas têm mais de 60
anos. Até a metade deste século,
esse número praticamente triplicará,
chegando a 2,4 bilhões. Esses dados
levam a crer que o número de veículos nas ruas crescerá no mesmo
ritmo, o que significa mais gás carbônico (CO2) na atmosfera. Daí a
necessidade de pensar em transporte sustentável e inteligente.

Vencedores regionais

Amsterdã:
Nome do Projeto:
Amsterdam Extensor
Designer: Marc Senger

Bangalore:
Nome do Projeto: Little Fish
Designer: Marcello Bertoldi

Basra:
Nome do Projeto: T.U.B.
Transport Urban Basra
Designer: David Leetz

Houston:
Nome do Projeto: Bvora ST Concept
Designer: Stoianov Sebastian Mihai

São Paulo:
Nome do Projeto: LM Urban Pod
Designer: Paulo Encarnação

capa

Bandeirada
para a eficiência
Elaborada para promover a inovação
tecnológica e envolver estudantes no debate
sobre o futuro da energia, a Shell
Eco-Marathon não é uma corrida comum.
No lugar da velocidade, os competidores
precisam focar na eficiência: ganha quem
percorrer a maior distância com a menor
quantidade de energia.
Mais de mil estudantes de universidades e do ensino médio das
Américas participaram da sexta edição em solo americano da
Shell Eco-Marathon, realizada entre os dias 29 de março e 1º de
abril, em Houston. Quatro equipes brasileiras competiram na categoria protótipos e mostraram que o país pode contribuir fortemente para o debate sobre o futuro da energia.
O time da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por
exemplo, conseguiu percorrer 412 quilômetros com apenas um
litro de combustível. A marca alcançada assegurou o sétimo lugar
entre as 30 equipes que concorreram na categoria dos protótipos
movidos à gasolina.
Estudante de Engenharia Mecânica e diretor administrativo da
equipe UFSC de Eficiência Energética, Rodrigo Magri já pensa na
edição 2013 da competição: “Nossa expectativa era percorrer
400 quilômetros. Fomos além e já estamos nos preparando para
chegar aos mil quilômetros na próxima Shell Eco-Marathon”.
Fontes alternativas
O etanol foi a opção utilizada pelo Grupo Cataratas de Eficiência
Energética, formado por acadêmicos da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste). A partir da cana-de-açúcar, os
paranaenses conseguiram rodar 143 quilômetros com um litro de
combustível, assegurando o quinto lugar na categoria Etanol.
Para Renan Temp, da equipe da Unioeste, a participação na
Eco-Marathon já foi uma vitória. “Apenas por nossa participação,
temos consciência de que demonstramos um nível de profissionalismo e de dedicação bastante alto. Sabemos que as pessoas e as
empresas envolvidas no evento valorizam isso”, ressaltou.
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O evento é uma excelente
oportunidade para trocar
experiências e fazer contatos”,
Gabriel Nocito, UFRJ

As equipes das universidades federais de Itajubá (Unifei) e
do Rio de Janeiro (UFRJ), por sua vez, investiram na bateria
para tentar quebrar recordes. Os carros elétricos desenhados e construídos por elas conseguiram chegar aos 235 e
194 quilômetros por quilowatt/hora (kwh), respectivamente.
Presente pela primeira vez na Shell Eco-Marathon, o estudante Diogo Faria Wood, aluno do 7º período de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de
Itajubá, elogiou a competição. “Achei excelente a organização e fiquei impressionado com a qualidade das equipes”, disse o estudante, que conseguiu com seu time chegar à sexta posição na categoria Bateria Elétrica.
Gabriel Nocito, da UFRJ, acredita que o evento vai além
da competição: “É uma excelente oportunidade para trocar experiências e fazer contatos não só com estudantes
das melhores universidades de engenharia da América,
mas também com profissionais de gabarito, pesquisadores
e investidores das áreas de automobilismo sustentável”.

Equipe da Universidade Federal de Itajubá ao lado do carro projetado
para a competição realizada em Houston

Protótipos na pista da
Shell Eco-Marathon Americas 2012
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Brasil na Eco-Marathon

Projeto da Unioeste ficou em quinto lugar na categoria Etanol

Com a participação das equipes brasileiras em
Houston, o Brasil continua a fazer história na
competição. Em 2009, o projeto Sabiá 6, da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
venceu o prêmio Design na Shell Eco-Marathon
Americas. Desenvolvido pelo Centro de Pesquisas da Escola de Design, o veículo foi inspirado
em carros Bugattis da década de 30 e no super-herói Homem de Ferro.

Inovação
Uma das principais características da Shell
Eco-Marathon, realizada em três continentes – Ásia
(Kuala Lumpur, na Malásia), Europa (Roterdã, na
Holanda) e Américas (Houston) –, é reunir talentos
do mundo inteiro. Para o gerente de Projeto Global
para a Shell Eco-Marathon, Mark Singerm, “os estudantes trazem a inovação e a diversidade de pensamento. Eles são os cérebros que encontrarão novas
maneiras de produzir energia para o planeta”.

As equipes que participaram da Shell Eco-Marathon Americas 2012
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O vice-presidente de Comunicações da Shell para as Américas, Niel
Golightly, concorda: “A Shell Eco-Marathon encoraja as novas gerações
de engenheiros, cientistas, designers e profissionais de marketing a pensar o futuro da mobilidade”.
Golightly ressalta ainda que, mesmo com o esforço por utilizar fontes
alternativas de energia, os melhores resultados ainda pertencem ao combustível fóssil: “O uso de fontes renováveis é muito promissor, mas ainda
precisamos desafiar os limites dos combustíveis fósseis”, explica o VP.

Europa 2012
Tradicionalmente promovida em locais fechados,
a etapa europeia da Shell Eco-Marathon foi realizada, pela primeira vez, nas ruas de Roterdã. A
mudança, que já havia sido implementada nos
Estados Unidos em 2010, trouxe ainda mais emoção aos espectadores e participantes.
Para Golightly, a realização do torneio em espaços públicos é positiva. “Aproximamos o evento
das pessoas, permitindo que elas interajam com os
competidores. É também um teste para as equipes,
que precisam explorar os desafios reais para
encontrar soluções de mobilidade para o futuro”.
Quatro projetos competem pelo melhor resultado

História
Em 1939, dois cientistas da Shell nos Estados Unidos
fizeram a primeira edição da Shell Eco-Marathon. O
objetivo era constatar qual deles seria capaz de rodar
mais milhas por galão (3,78 litros). O modelo atual da
competição, no entanto, começou na França, em 1985.

A maratona está no centro da estratégia da Shell
na busca de mobilidade sustentável. Reflete, também, a preocupação da empresa com o futuro,
o uso, a conservação e a administração dos
recursos energéticos.
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upstream
bem-estar

Saúde e
qualidade de vida

Desde 2009, a Shell, por meio do
Programa Viva Bem, promove uma série
de atividades com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus funcionários. Considerado uma iniciativa pioneira nas Américas, o programa inclui
inúmeras ações relacionadas, por exemplo, ao combate ao tabagismo e ao
incentivo à atividade física.
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Este ano o programa lança novas ações,
entre as quais a “escadalada”. Outra novidade é a participação de nutricionistas,
que ensinarão os funcionários a ler as informações contidas nos rótulos de alimentos.
“A ideia é promover uma mudança de cultura em benefício de um estilo de vida mais
saudável”, afirma a enfermeira do trabalho
Monique Varela, do Viva Bem.

A ideia é promover uma
mudança de cultura em
benefício de um estilo de vida
mais saudável”,
Monique Varela,
Enfermeira do Trabalho da Shell

Escadas
Entre as novidades deste ano, a
“escadalada” pretende estimular os
funcionários a subir alguns andares
de escada na sede da empresa, na
Barra, zona oeste do Rio. “O objetivo
é fazê-los se movimentar e perder
calorias durante o expediente, entre
uma reunião e outra. Determinaremos
um circuito e depois faremos uma
analogia entre o número de degraus
superados e a altura de montanhas”,
explica Monique.
Na fábrica de lubrificantes da Shell, na
Ilha do Governador (RJ), os funcionários serão estimulados a caminhar, já
que não há escadas no local. Um mapa
com a distância estipulada para o exercício será elaborado, indicando quantos passos a pessoa dá em média
durante o deslocamento interno e o que
eles representam em quilômetros.

Outra inovação do programa será o
circuito em três etapas que acontecerá em abril, agosto e novembro.
Cada uma das fases foi batizada de
acordo com os valores da Shell:
Honestidade, Integridade e Respeito.
Informação
O circuito inclui caminhada e corrida, e
os participantes poderão optar pelo tipo
de exercício. Após a caminhada/corrida, será oferecida uma sessão de
shiatsu e um café da manhã completo,
com frutas, queijos, sucos e pão integral.
Além dos exercícios físicos e de dicas
para manter uma vida saudável, a
Shell preparou uma surpresa para
seus funcionários. Será montado na
unidade Barra um minimercado onde
nutricionistas ensinarão os segredos
para decifrar as informações impressas nos rótulos dos produtos.

Viva Bem
Programas com o formato do Viva
Bem, desenvolvido pioneiramente pela
Shell, são realizados hoje de diversas
formas por muitas empresas no Brasil,
visando ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida de seus funcionários.
Esse tipo de ação das companhias
ajuda a combater vários males, como
sedentarismo, sobrepeso e estresse.
Pesquisas apontam que a população
atual gasta bem menos calorias por
dia do que há 100 anos, o que explica o fato de 70% da população brasileira ser sedentária.
O sedentarismo é responsável por
54% do risco de morte por infarto e
por 50% do risco de morte por derrame cerebral, as principais causas de
óbito no país.

Benefícios da atividade física
No trabalho:

No dia a dia:

Na saúde:

• Aumenta a produtividade;

• Aumenta a disposição para
as tarefas cotidianas;

• Aumenta a qualidade
e a expectativa de vida;

• O coração trabalha de forma
mais segura e eficiente;

• Melhora o sistema imunológico;

• Diminui a propensão às doenças;
• Melhora o índice de frequência
no trabalho;
• Combate o estresse e
a indisposição;
• Melhora a capacidade para
esforços físicos.

• Aumenta o fôlego;
• Melhora a elasticidade e
a flexibilidade do corpo;
• Melhora a autoestima.

• Previne e reduz os efeitos de
doenças como: cardiopatias, estresse, obesidade, osteoporose,
hipertensão arterial, deficiências
respiratórias, problemas circulatórios, diabetes, entre outras.
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voluntariado

Largada para o
EarthWaTch fellowship Program 2012

A edição de 2012 do
Earthwatch Fellowship
Program ofereceu 49 vagas
de voluntariado em diferentes
projetos. A iniciativa é uma
oportunidade para que os
funcionários participem de
diversas atividades na área de
desenvolvimento sustentável
ao redor do planeta.

Luísa participou do replantio de árvores em área devastada

Neste ano, a Shell selecionou quatro projetos do
Earthwatch Fellowship Program e focará suas ações em
quatro países, contemplando os continentes americano,
europeu, africano e asiático. Em cada etapa do programa,
a questão ambiental será trabalhada de acordo com as
características próprias de cada região.
No Canadá, a pauta é a mudança climática e seu impacto
no ecossistema do Ártico; na República Tcheca, os efeitos
da mudança climática nas montanhas dominarão os debates; no Quênia, os manguezais serão os protagonistas; e,
finalmente, na Malásia, os estudos e experiências terão
como pano de fundo as florestas locais.
A Shell considera a participação no programa global uma
valiosa chance para que seus funcionários vivenciem o
desenvolvimento de projetos sustentáveis em diversos países, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional.
“O que considero muito válido e rico é a oportunidade de
ter experiências práticas sobre temáticas que a Shell divulga mundialmente e trata como prioridade no desenvolvimento de seus negócios. A vivência adquirida enriquece
nossos conhecimentos sobre questões que antes pareciam
distantes da nossa realidade”, explica Leíse Duarte, gerente de Investimentos Sociais.
Brasil no programa de 2011
No passado, um dos projetos oferecidos pelo programa
ocorreu na reserva florestal Rio Cachoeira, no Paraná,
região Sul do Brasil. Analisar os impactos da mudança
climática na Mata Atlântica presente na região era o
foco do estudo, que contou com a colaboração de cinco
voluntários da Shell de diferentes nacionalidades.
Para Leíse, uma das participantes do grupo, a maior dificuldade foi a adaptação à rotina de campo: “As pessoas
podem pensar que é diversão, mas não é colônia de férias.
É preciso acordar cedo, sair a campo, trabalhar em equipe, e encontrar soluções em conjunto com um grupo de
pessoas de línguas e culturas diferentes. Além disso, dividíamos o mesmo dormitório e tarefas diárias como, por
exemplo, preparar o café da manhã do grupo todo”.
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A interação entre os
participantes é um dos
pontos fortes das atividades
promovidas pelo Earthwatch
Fellowship Program

Foi possível interagir
com o meio ambiente
e perceber a diferença
entre a vegetação
reflorestada e a original,
de mata fechada”,
Luísa Galvão

Os voluntários auxiliaram na medição do crescimento e replantio de espécies, além de coletarem amostras de frutos, flores e folhas que seguiam para a
separação e análise em laboratório. Além das participantes brasileiras, a expedição contou com funcionários da Shell Cracóvia, Estados Unidos e Índia e
cinco funcionários voluntários do Serviço Florestal
dos Estados Unidos.
Para a analista Luísa Galvão, funcionária da Shell Brasil
que também estava no grupo de voluntários no Paraná,
o desafio rendeu frutos. “Foi 100% positivo. É uma realidade totalmente diferente do dia a dia do escritório.”
De acordo com Luísa, a interação e a imersão na floresta foram os pontos altos da experiência. “Foi possível
interagir com o meio ambiente e perceber a diferença
entre a vegetação reflorestada e a original, de mata
fechada. Além disso, na volta ao escritório, pude levar
para as pessoas que trabalham comigo a importância
do engajamento na área ambiental”, enfatiza.
Todos os projetos realizados em parceria com o instituto Earthwatch que envolvem os funcionários da Shell

são aprovados de acordo com as normas de saúde
e segurança da companhia.
Apoio ao voluntariado
Criado há 12 anos, o Saber Dividir é o comitê brasileiro do Project Better World – programa de voluntariado
global do grupo Shell. Destinado aos funcionários, é
uma das muitas iniciativas desenvolvidas pela empresa para apoiar projetos nas áreas de sustentabilidade
e de responsabilidade social.
O Saber Dividir também traz à tona os conceitos de
troca de conhecimento e de desenvolvimento da
sociedade. Além das campanhas de doação, promovidas pelo comitê de funcionários, o Saber Dividir
oferece outras oportunidades de voluntariado através de parcerias como a que cultiva, desde 2000,
com a fundação educativa Junior Achievement. Por
meio de programas como Vantagens de Permanecer
na Escola e Empresário Sombra por Um Dia, voluntários trocam experiências empreendedoras, e profissionais motivam jovens estudantes a seguir em busca
de um futuro promissor.
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upstream

Excelência
reconhecida
Parque das Conchas é premiado com o “Excellence in Project Integration”,
do IPTC, pelo sucesso no projeto, da descoberta à produção
O uso de tecnologias inovadoras e integradas em um
ambiente desafiador como o Parque das Conchas (BC-10),
na Bacia de Campos (RJ), rendeu à Shell, em fevereiro, o
prêmio “Excellence in Project Integration”. O reconhecimento do esforço da equipe para dirigir o projeto de águas
ultraprofundas foi concedido à empresa durante a Conferência Internacional de Petróleo e Tecnologia (IPTC, em
inglês), em Bancoc, na Tailândia.
A premiação – uma das mais renomadas do setor para a
exploração e produção de óleo e gás – reconhece a gestão, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias inovadoras, sem deixar de preservar os altos padrões ambientais e de saúde. A comissão julgadora é composta por 10
membros de destaque da indústria de energia.
Outros dois concorrentes de peso disputaram o prêmio
com a Shell, que concorreu com dois projetos. Junto com o
Parque das Conchas da Shell Brasil Petróleo, a Brunei Shell
Petroleum Co. foi reconhecida pelo bem-sucedido projeto
“Rejuvenescimento Campo Seria”, em Brunei, na Malásia.
Eficiência e orgulho
Na ocasião em que foi anunciado o prêmio, o vice-presidente
de Produção e Desenvolvimento de Upstream da Shell Brasil

O gerente de Desenvolvimento do BC-10, Albert Paardekam, recebe
o prêmio das mãos do presidente da Comissão Executiva do IPTC,
Anon Sirisaengtaksin

Petróleo, Kent Stingl, ressaltou a importância do desenvolvimento de novas tecnologias e a oportunidade de
geração de empregos a partir do projeto. “A Shell se
orgulha por ser reconhecida pelo comitê e por seus parceiros com o prestigioso prêmio. O Parque das
Conchas é um testemunho de relacionamentos fortes e
de valores compartilhados – uma verdadeira parceria
graças à qual a Shell e seus sócios, Petrobras e ONGC,
têm sido capazes de criar um projeto bem-sucedido,
extraindo centenas de milhões de barris de óleo de um
local que até há pouco, era considerado inviável.”
Stingl parabenizou ainda a equipe por cumprir todos
os trabalhos sem nenhum atraso ou falha, “em um projeto altamente complexo como o Parque das Conchas,
obedecendo sempre com eficiência à segurança de
normas ambientais da empresa”, lembrou.
Tecnologia para vencer
O gerente de Desenvolvimento do BC-10, Albert
Paardekam, destacou também que “o projeto é resultado de nove anos de trabalho, quando, para vencer
reservas muito desafiadoras, foram desenvolvidas e
implementadas inovações tecnológicas”. Entre elas,
estão a separação de óleo e gás no fundo do mar e o
uso de cabos umbilicais de controle de alta tensão.
De acordo com os membros da equipe comandada por
Albert Paardekam, vários obstáculos foram superados
para o sucesso. “A combinação de águas profundas e
óleo pesado gera algumas dificuldades, como garantir
o fluxo do óleo desde o reservatório até o navio (FPSO)”,
explica o engenheiro da Shell Carlos Valente.
Paardekam esteve na Tailândia e recebeu o prêmio,
em nome da equipe, das mãos do presidente da
Comissão Executiva do IPTC e da PTT Exploration
and Production Plc, Anon Sirisaengtaksin.

O projeto
Parque das Conchas
é um testemunho
de relacionamentos
fortes e de valores
compartilhados”,
Kent Stingl,
VP de Produção e Desenvolvimento
de Upstream da Shell Brasil Petróleo

BC-10
O Projeto Parque das Conchas
(BC-10) está localizado em águas
ultraprofundas, na Bacia de Campos,
litoral norte do Rio de Janeiro. A
Shell tem 50% de participação no
projeto, sempre considerado um
desafio por vencer e cuja estimativa
de reservas é de 300 milhões de
barris, com capacidade de produção
de cerca de 100 mil barris de
óleo por dia.
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fornecedores

Cadeia
de valor
Shell investe em negociações responsáveis, acreditando que a lógica
do mercado não se resume à obtenção de lucro
Com operações em mais de 90 países, a
Shell possui uma cadeia de suprimentos
complexa com cerca de 100 mil fornecedores. Para manter a qualidade e eficiência de seus serviços, a gigante global
precisa gerenciar os próprios riscos e analisar a integridade dos parceiros na produção. Para alinhar posturas, a empresa
aprovou o Supplier Qualification System
(SQS, Sistema de Qualificação de Fornecedor), em que apresenta os Princípios de
Fornecedores da Shell.

Stijn van Els acredita que agir com
integridade gera retorno elevado
sobre o investimento inicial

O SQS detalha as necessidades da companhia em relação aos fornecedores e,
por isso, será usado para garantir a excelência dos serviços oferecidos pela cadeia
de relacionamento. “Além da qualidade e
do custo do produto, analisamos aspectos
como HSSE (Health, Safety, Security and
Environment), desempenho social e direitos
humanos e trabalhistas”, explica Stijn van
Els, vice-presidente executivo de Contratação e Compras da Shell.
A Shell possui outros requisitos de qualidade que são aplicados aos fornecedores e contribuem para a boa administração de toda a cadeia. Apresentados
nos Princípios Empresariais Gerais da
Shell e no Código de Conduta, esses
conceitos também servem de alicerce
para o relacionamento entre a empresa
e seus parceiros.
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Boa reputação
Qualquer interrupção na cadeia de
produção pode causar efeitos inimagináveis. Para evitar riscos e perdas,
a Shell colabora com a organização
transparente e o gerenciamento para
garantir a sustentabilidade de seus
parceiros. Além de serem uma necessidade da empresa, os princípios do
SQS são cada vez mais exigidos por
consumidores, clientes, governos,
órgãos reguladores e ONGs.
A maior transparência na cadeia de
suprimentos também altera os resultados financeiros dos fornecedores. “Eu
acredito que agir com integridade
gera retorno elevado sobre o investimento inicial. Lucrar não é apenas o
que conta, e a reputação da empresa,
indiscutivelmente, é um de seus maiores ativos”, analisa Stijn.
“A Shell quer ter negócios de forma
socialmente responsável. É preferível
perder um negócio, mas manter os
padrões de operação com qualidade. Por isso, ser qualificado é realmente bom para os negócios”, aconselha Stijn. Entre outros benefícios,
o renome da empresa é essencial para atrair bons talentos e
novos associados.

Análise e qualificação
A avaliação em relação aos Princípios
de Fornecedores da Shell é feita a partir
de três faixas de classificação que consideram os conceitos de HSSE. A faixa
verde será para aqueles que cumprem
a maioria dos requisitos e alcançam
conceito bom. Entre os fornecedores
que se enquadrarem nas faixas âmbar
ou vermelha, será realizada auditoria,
e a Shell elaborará um plano de melhoria, junto com a empresa parceira.
Desastres naturais, instabilidade financeira, agitação geopolítica, custo elevado e baixa disponibilidade de
commodities são alguns dos perigos
que poderão ser minimizados com o
SQS na cadeia de suprimentos. Relacionamentos sólidos e comportamentos
eficientes também são aspectos fundamentais para momentos de crise.

“Alguns de nossos fornecedores japoneses tiveram dificuldades devido ao
terremoto e ao tsunami em 2011. Trabalhamos com eles, priorizamos nossas necessidades e conseguimos suprimentos em outras fontes. Isso permitiu
que eles se concentrassem em um
menor número de itens, ainda que
essenciais, de que precisávamos”,
revela Stijn.
“Também tivemos interrupções na
cadeia de suprimentos após um incêndio na ilha de Pulau Bukom, em
Cingapura. É neste tipo de situação
que o investimento em reputação vale
a pena, porque as pessoas confiam
que você dará o melhor de si para
resolver o caso. É um ciclo: ser bom é
um bom negócio”, finaliza o vicepresidente executivo.

A Shell quer ter
negócios de forma
socialmente
responsável”,
Stijn van Els, vice-presidente executivo
de Contratação e Compras da Shell
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planejamento

A ciência
do amanhã
Em momentos de grandes transformações, o conhecimento especializado
pode ajudar a projetar cenários e evitar surpresas
O crescimento da população e o surgimento de novas potências mundiais
pressionam a indústria e a academia a
buscar novas soluções para atender à
demanda por energia. Paralelamente, a
conscientização da sociedade em relação às mudanças climáticas, por exemplo, aumenta a pressão por práticas sustentáveis e socialmente responsáveis.
Diante de tantos desafios, a Shell
está realizando um programa de
cenários globais para o século XXI. A
empresa pretende, com essa iniciativa, oferecer à sociedade um panorama detalhado de um futuro possível.
O objetivo é fornecer dados suficientes para que uma estratégia de ação
possa ser elaborada e executada.
Para as próximas décadas será necessária uma vasta gama de fontes de energia
para atender à crescente demanda global. “O papel de empresas como a
Shell para o desenvolvimento é inquestionável”, diz Angela Wilkinson, diretora do Programa da Diretoria do Futuro
na Smith School of Enterprise na Universidade de Oxford e ex-integrante da
equipe de cenários globais da Shell.
Prever
É parte do cotidiano corporativo monitorar os fatores que influenciam as
perspectivas de negócio. A Shell, no
entanto, foi além. Por meio de estudos,
a empresa elabora cenários detalhados
do futuro, incluindo projeções sociais,
ambientais e energéticas. Os resultados

dessas pesquisas também ajudam os
executivos na tomada de decisões e na
escolha das melhores estratégias para
geração de energia.
“Profissionais do setor energético e de
outras áreas seguem o exemplo da Shell e
trabalham para prever cenários futuros
com a maior exatidão possível”, afirma Sir
David King, diretor da Smith School e exconsultor científico do governo britânico.
“Uma das características dos estudos feitos pela Shell é o método. Em lugar de
baseá-los em probabilidade ou preferência, usa-se a plausibilidade, muito diferente do que é feito em vários outros lugares”, completa Angela.
A diretora explica ainda como funciona o
trabalho de prever o futuro: “É um processo de muita conversa, em que as pessoas
tentam, a partir de fatos, estimar as possibilidades futuras e oferecer opções de
ações para enfrentar os desafios”.

um hiato iminente entre a crescente
demanda por energia e os estoques
globais. Isso estimulou os executivos a
expandir significativamente a produção de gás natural com queima mais
limpa. A Shell agiu antes de algumas
outras empresas e investiu em novas
tecnologias, além de comprar ou explorar novos campos de gás.
Em outra situação, a petroleira apostou,
em 2011, na produção de biocombustível com baixo teor de carbono produzido a partir de cana-de-açúcar brasileira.
Os cenários elaborados previamente
indicaram a opção como uma oportunidade comercial atraente, além de social
e ambientalmente responsável. O resultado foi a criação, no Brasil, da
joint-venture Raízen, a maior produtora
mundial de Etanol.

Influenciar as decisões
Para imaginar o futuro, a equipe de cenários da Shell se concentra em tendências
de longo prazo em áreas como: economia, oferta e demanda de energia, geopolítica e mudanças sociais. O trabalho
desse time ajuda a empresa a estimar o
provável comportamento de consumidores, governos, empresas e reguladores
para, a partir dessa percepção, preparar
ações objetivas.
Em 2005, por exemplo, o time de
cenários levantou a probabilidade de
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O papel de empresas
como a Shell para o
desenvolvimento é
inquestionável”,
Angela Wilkinson,
Diretora do Programa da Diretoria
do Futuro na Smith School
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Estudos podem prever como será a progressão do consumo de energia nas próximas décadas.
Fonte: Signals & Signposts, publicação de cenários da Shell 2011
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pessoas

O futuro
nas escolas
Shell lança publicação
para incluir
estudantes filipinos
no debate sobre os
desafios da energia

Lançado em fevereiro nas Filipinas, o
novo livro de exercícios New Energy
Future, de 40 páginas, foi distribuído
para alunos da rede pública na capital,
Manila, e na província de Batangas.
O material tem como objetivo conscientizar os estudantes locais sobre os desafios da geração de energia, incluindo
temas como ecologia, sustentabilidade
e mudanças climáticas.
Parte do Programa Escolar Abrangente
da Shell, lançado em 2010, a iniciativa

foi posta em prática por meio de uma
parceria entre a empresa, a Mary Lindbert International Inc. e o Ministério da
Educação filipino.
De acordo com Ronald Suarez, da
ONG Shell Filipinas, o livro de exercícios trata de questões importantes e
pode complementar a formação dos
estudantes: “O material foi concebido
para ajudar os alunos a reconhecer seu
papel na construção de um novo futuro
energético, além de conscientizá-los de
seus direitos e deveres”, acrescenta.
Preparação
Os professores das escolas públicas
envolvidas participaram de uma sessão
de orientação e assistiram à exposição
móvel “The Energy Down Below”. Na
apresentação interativa, foram detalhadas as principais características do primeiro empreendimento da Shell em
águas profundas nas Filipinas, o campo
de gás natural Malampaya.

O material foi concebido
para ajudar os alunos a
reconhecer seu papel na
construção de um novo
futuro energético”,
Ronaldo Suarez,
da ONG Shell Filipinas
24 Notícias SHELL l fevereiro a maio de 2012

Estudantes da rede pública recebem
material de apoio que ajuda a conscientizar
sobre seu papel no futuro energético

Investimento social da Shell
A Shell apoia indiretamente projetos de desenvolvimento comunitário através da Fundação
Shell, entidade filantrópica independente com
foco em organizações que trabalham questões
ambientais e de combate à pobreza.
A empresa investe também, por meio de programas nacionais, em outros projetos comunitários
ligados à educação, saúde e segurança, meio
ambiente e desenvolvimento social.
Para serem selecionados, os projetos precisam
ser focados em sustentabilidade e trazer benefícios duradouros. Devem, ainda, ter o apoio local
e atender às necessidades da comunidade.

Participantes do Programa Escolar
Abrangente da Shell, em Manila
(acima); e na província de
Batangas, nas Filipinas (ao lado)
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investimento social

Efeito global,
crescimento local
Projeto da Shell na Bacia do São Francisco, no Norte de Minas
Gerais, gera empregos e estimula economia dos municípios
Primeiro projeto onshore da Shell no
Brasil, o desenvolvimento da Bacia do
São Francisco, em Minas Gerais, vai
além da busca pelo gás natural. Está
levando desenvolvimento e oportunidades de emprego aos seis municípios
sertanejos envolvidos no empreendimento: Arinos, Buritis, São Romão,
Urucuia, Pintópolis e São Francisco.
A empresa priorizou a mão de obra
local nas obras relacionadas à sísmica 2D, que mapeou uma extensão de
1.200 km. “Cerca de 80% dos trabalhadores contratados pela empresa
são locais. Além disso, a empresa
está apostando em trabalhadores
jovens, boa parte deles em busca do
primeiro emprego”, conta o gerente
de Ativos da Bacia do São Francisco,
Fábio Pinto.
De acordo com o executivo, comércio, restaurantes, transporte, hotelaria, serviços e outros setores da economia local já estão se beneficiando
com os investimentos da Shell na
região. A empresa doou também quase R$ 700 mil ao Fundo da Infância e
da Adolescência, valor que está sendo aplicado nas cidades envolvidas
nas atividades de prospecção.
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No projeto da Shell na Bacia do São Francisco, a aposta é em
trabalhadores jovens, em busca do primeiro emprego

Cerca de 80% dos
trabalhadores contratados
pela empresa são locais”,
Fábio Pinto, gerente de Ativos
da Bacia do São Francisco

Expectativas
A Shell trabalha hoje no levantamento
geológico e geofísico da Bacia do São
Francisco para verificar a viabilidade
econômica da exploração de gás na
região, que poderá passar por mudanças estruturais profundas, tornando-se
um importante polo industrial.
Algumas cidades já esperam o resultado positivo dos estudos realizados
pela Shell e veem uma oportunidade
para diversificar a economia.
Isso porque muitas dependem fortemente de verbas federais, sobretudo
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
É o caso de Arinos, na porção mineira
da Bacia de São Francisco. Com
18,8 mil habitantes, o local – estratégico para Shell – viu o mercado da
cidade ficar aquecido com a chegada de 100 novos trabalhadores e a
inauguração das unidades administrativas, de manutenção e de equipamentos da empresa.
Fábio Pinto adverte sobre o perigo
relacionado às expectativas da população em relação ao projeto. “É preciso cautela antes de investir pesadamente na área. Se não houver
resultados positivos em nossa pesquisa, corremos o risco de tornar os municípios envolvidos economicamente
dependentes de um projeto que não
será desenvolvido”, diz.

Caminhões envolvidos no mapeamento sísmico

O projeto
Lançado no início de 2011, o programa exploratório de
São Francisco inclui cinco blocos em terra, arrematados
na 10ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), em 2008. O investimento é consequência
da importância que o gás alcançou para a empresa nos últimos anos e do aumento da demanda mundial do energético.
O gás, que se tornou prioridade para a Shell entre os combustíveis fósseis, é a alternativa da empresa para diminuir
emissões de CO2 até a massificação de opções como o
etanol e a energia solar.
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motoresporte

Alta
velocidade
Alceu Feldmann e Valdeno
Brito são experientes
pilotos da Stock Car. Além
de carreiras vitoriosas no
automobilismo, eles têm
em comum o símbolo da
concha estampado em
seus carros. Em entrevista
concedida à Notícias Shell,
os dois falam sobre os
desafios, as expectativas
e as novidades da
categoria em 2012.
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A Stock Car trouxe novidades para a temporada 2012, como o novo sistema de pontuação e a não obrigação de parar para reabastecimento. Qual o impacto dessas inovações?
Alceu Feldmann – Foram muito positivas para mim. Tenho
como característica a regularidade. Sem descartes dos piores resultados e com os 20 primeiros pontuando, tenho boas
chances de disputar o título. Sobre o reabastecimento, não
achei tão positivo, pois tínhamos boas estratégias de pit stop.
Valdeno Brito – Gostei da maioria das mudanças. Por conta
delas, será um campeonato que privilegiará muito a constância,
isto é, será importante chegar bem em todas as corridas, já que
não haverá descartes e a pontuação será até o 20º colocado.
Quando não se tiver carro para vencer, será importante marcar
bons pontos. Os abandonos não serão bem-vindos.

Valdeno Brito
Valdeno Brito estreou em 2004 na
Stock Car e já começou com o pé
direito, sendo eleito o novato do ano.
Aos 37 anos, o piloto paraibano é um
dos vencedores da categoria.
Sua primeira vitória foi conquistada
em 2008, no Autódromo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, na conhecida
Corrida do Milhão.

O carro de Alceu Feldmann leva a marca de Shell Helix

Economizar combustível, evitar a troca
de pneus: existe estratégia perfeita para
ganhar uma corrida?
AF – Agora já não há mais isso. É largar entre os 10
primeiros e ter um carro rápido do começo ao fim.
VB – Com o regulamento novo, no qual não fazemos
troca durante as corridas, não precisamos economizar pneus. Em contrapartida, a equipe precisa entregar um carro que não gaste muito os pneus. O piloto,
por sua vez, tem de ser muito dócil com as máquinas.
Conclusão: quem souber poupar terá um carro bem
mais rápido no final das corridas.

Alceu Feldmann
Catarinense radicado em Curitiba, Alceu
Feldmann, 38 anos, inicia sua 13ª temporada
na Stock Car, categoria na qual tem uma vitória
e seis pódios. Além disso, possui inúmeros títulos em campeonatos regionais e conquistas no
Campeonato Brasileiro de Marcas, no Troféu
Linea e na GT3 Brasil, da qual também foi
vice-campeão em 2007.

É muito importante ter o
apoio de grandes empresas
que acreditam em você”,
Valdeno Brito
Como avalia seu trabalho na categoria
desde o dia da estreia até hoje?
AF – A categoria está cada vez mais disputada. Quando comecei, em 2000, o grid era dominado por pilotos-empresários. Hoje, a maioria vive do automobilismo. São pilotos que tentaram carreira internacional,
depois voltaram para o Brasil e hoje estão na Stock Car.
Mesmo assim, continuo competitivo na categoria.
Tenho seis pódios, uma vitória e disputei dois playoffs
(2006 e 2008).
VB – Graças a Deus, minha avaliação é muito positiva. Não é fácil se manter na Stock Car, que conta com
os melhores pilotos e é considerada a categoria mais
competitiva do Brasil. Tenho vários pódios, poles, vitórias, o que é muito difícil, e espero continuar competindo por pelo menos mais uns 10 anos, junto com a
marca Shell, claro.
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Qual foi o melhor momento
de sua carreira?
AF – Sem dúvida, a vitória no ano passado. (Etapa de Santa Cruz do Sul – RS, em
setembro de 2011).
VB – A vitória da Corrida do Milhão de
Dólares. Um momento inesquecível.
E o pior?
AF – Um acidente sofrido em Interlagos, em
2003: o volante se soltou e eu virei “passageiro” a mais de 230 km/h.
VB – Quando meu carro pegou fogo na
tomada de tempos classificatória para a
corrida de Tarumã (Viamão – RS), em
2009. Além do susto, o acidente me
tirou da briga pelo título daquele ano, já
que estávamos na Superfinal e eu estava
em segundo no campeonato no início
dessa fase.
Qual o impacto do patrocínio da
marca Shell na sua carreira?
AF – É um impulso fantástico.
VB – É muito importante ter o apoio de grandes empresas que acreditam em você.
Qual a importância desse apoio?
AF – É resultado de um trabalho de 15
anos, quando comecei minha carreira no
automobilismo. Sempre respeitei meus
adversários e busquei dar o meu melhor
dentro da pista. O resultado é a concretização de sonhos, e um deles, sem dúvida, é representar a marca Shell, uma das
mais respeitadas do mundo. Sempre busco, obstinadamente, as vitórias, e ter meu
nome atrelado ao da marca Shell Helix
aumenta minha motivação para 2012.
Estou honrado por ter sido escolhido
para representar a marca e tenho certeza
de que será uma longa parceria.
VB – Todo piloto precisa ter um bom
apoio financeiro, seja através de um
patrocinador de sua equipe ou mesmo
pessoal. A parceria com a marca Shell,
que tem uma grande tradição no apoio
ao automobilismo mundial, me faz ter
muito orgulho de fazer parte deste time.
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Você procura saber as novidades tecnológicas desenvolvidas pela Shell?
AF – Sem dúvida. Esta é uma área desafiadora, gosto muito de conhecer.
VB – Sim, sempre pergunto sobre as novidades e faço questão de
testar cada produto da marca. E sem dúvida, é o que de melhor
existe no setor. Os produtos Shell V-Power, por exemplo, são incomparáveis. Não existe nada melhor no mundo. Quem usa sabe.

Ter meu nome atrelado ao da marca
Shell Helix aumenta minha motivação
para 2012”,
Alceu Feldmann

ARTIGO

Inovação tecnológica na
cadeia de petróleo e gás e o
desafio da mudança do clima
Trabalhos científicos já evidenciam a influência direta das atividades antrópicas no aquecimento global desde a metade do
século XIX. A expansão termal dos oceanos e o derretimento
do gelo em regiões polares são dois dos principais fatores que
reforçam os prognósticos de maiores elevações do nível médio
do mar durante o século XXI. Outro importante aspecto que
vem sendo observado é o aumento da frequência e da intensidade de fenômenos naturais extremos. Cada vez mais, a preocupação do setor industrial de petróleo e gás com o entendimento das mudanças climáticas tem aumentado, na medida
em que tais processos se constituem em fontes de potenciais
impactos em diferentes setores da cadeia industrial.
O entendimento do funcionamento do clima e das alterações
em processos ambientais hidrológicos, oceanográficos e
atmosféricos permite ao tomador de decisões minimizar o
impacto de suas atividades sobre o meio ambiente. Além disso, tais informações permitem a prototipagem de equipamentos e materiais que busquem a adaptação às futuras condições
climáticas. Dessa forma, o desenvolvimento de instrumentos
que possibilitem um maior conhecimento e uma caracterização de ambientes marinhos e continentais em face de cenários
de mudanças climáticas assegura às empresas de óleo e gás
maior capacidade e agilidade no processo de prevenção,
mitigação e adaptação de suas atividades.
Com as recentes descobertas do pré-sal, cresce a necessidade
do desenvolvimento de tecnologias para solucionar problemas
associados, por exemplo, à longa distância das reservas em
relação ao continente e às grandes profundidades da coluna
d’água e dos reservatórios. Dessa forma, a criação de uma
linha de base de conhecimento prévio das condições ambientais (geológicas, oceanográficas, meteorológicas, químicas e
biológicas) tem fundamental importância para que se possa
avaliar no futuro os potenciais impactos decorrentes não
somente das atividades relativas à indústria de óleo e gás,
como daquelas associadas às mudanças do clima.
Além do levantamento de informações ambientais, a aquisição
contínua e sistemática de dados que possam auxiliar na representação da dinâmica ambiental da região é de extrema impor-

tância. Nesse sentido, a Coppe vem planejando e executando,
juntamente com empresas do setor petrolífero, projetos de pesquisa que visam a um maior conhecimento ambiental da região
do pré-sal. Tais projetos se fundamentam basicamente na criação de sistemas de observação oceânica para regiões offshore
brasileiras, como, por exemplo, a Bacia de Santos.
Outro ponto importante está associado ao desenvolvimento de
novos equipamentos que poderão ser usados em toda a extensão da cadeia produtiva e que busquem não apenas a adaptação às novas condições impostas pelo ambiente, mas também
garantam menor impacto ambiental. Nos últimos anos, pesquisadores da Coppe têm contribuído ativamente com iniciativas
nacionais e internacionais em direção à formulação de diagnósticos e de mecanismos de governança climática, com especial
destaque para a participação no Painel Intergovernamental
para as Mudanças Climáticas, das Nações Unidas.
A Coppe, em convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, criou o Instituto de Tecnologia e Engenharia das
Mudanças Globais. A missão do instituto é atuar em estudos
de mudanças climáticas aplicados à solução de problemas
de engenharia e, portanto, possui dois principais ramos de
pesquisa aplicada, nas áreas de adaptação e mitigação.
Na área de adaptação podem-se destacar estudos que
visam ao desenvolvimento de tecnologias baseadas em fontes de energia renovável, tecnologias de redução de carbono e planejamento energético ambiental. Na área de mitigação destacam-se estudos voltados para o gerenciamento
costeiro marinho, riscos geotécnicos, impacto de eventos
extremos e gerenciamento de riscos. Todas as áreas de
conhecimento citadas são embasadas em simulações computacionais climáticas que já vêm sendo desenvolvidas há
alguns anos por pesquisadores da Coppe.

Luiz Landau, Luiz Paulo Assad
e Audalio Torres – Professores do
Laboratório de Métodos Computacionais
em Engenharia / Coppe – UFRJ
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upstream

Vamos construir um noVo
futuro energético.
Há 99 anos, a Shell investe no Brasil. E, cada vez mais, acredita em um novo consumidor mais consciente
e responsável em relação à energia. A Shell foi a primeira empresa privada a produzir petróleo na Bacia de
Campos. Desde 1998, investimos mais de 6 bilhões de reais em projetos de Exploração e Produção no país,
que se afirma como uma área estratégica para o Grupo Shell.

A companhia executa um plano exploratório que envolve a perfuração de sete a dez poços
no país, além da confirmação dos investimentos para a segunda fase de produção do
Parque das Conchas. Este ano iniciamos a fase de exploração nos cinco blocos em terra
na Bacia de São Francisco. Nossa caminhada rumo a um novo futuro energético já começou.
www.shell.com.br
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